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Referāta struktūra:

1. Gados jaunu pieaugušo subjektīvie priekšstati sabiedrības 
pārmaiņu kontekstā

2. Jauna attieksme pret mācīšanos

3. Ieteikumi pieaugušo izglītībai

4. Mācīšanās kontekstā: “Reģioni, kas mācās”



Tībingenes pētnieku grupas veiktie pētnieciskie 
projekti par šo tēmu:

• Projekts „Starpnacionālā mācīšanās“: Pētnieku grupas 
no 5 valstīm: Latvijas rezultāti;

• Projekts „Strādājošie jaunieši līdz 35 gadu vecumam“ 
(U35 ): jauni mācīšanās priekšnoteikumi ;

• Projekta „Patīkamā dažādība – 60 vietas integrācijai” 
evaluācija (Vielfalt gefällt – 60 Orte der Integration): Atbalsts 
reģioniem, kas mācās.



1. Gados jaunu pieaugušo subjektīvie priekšstati 
sabiedrības pārmaiņu kontekstā:  Latvija, 1985.gads  

a) Jura Podnieka intervijas ar jaunām sievietēm pirms Atmodas 
laika, 1985. gadā (sal. Ilze Plaude 1999):

• „Sava ģimene kā nākotnes perspektīva“ (220);

• Vērtīborientācija uz kultūru un ekoloģiju, ar politisku uzsvaru 
(232);

• Orientācija uz sabiedrisko labumu, nevis individuālismu (231);

• Profesijas izvēles pamatojums - “jūsmīgs”, “idealizējošs”, nav 
materiālu apsvērumu (231).



1.2. Gados jaunu pieaugušo subjektīvie priekšstati:   
Latvija, 1995.gads

b) Pēc pārmaiņām, 1995. g., intervijas ar jaunām sievietēm 

Rīgā (Ilze Plaude):
• Pašpārliecināta un pragmatiska attieksme;

• Iekavētā individualizēšanās: „Tagad mani daudz vairāk 
interesē mana personīgā dzīve“;

• Orientācija uz individuālismu un ekonomiku “kā subjektīvās 
pašrealizācijas iespēju” (245);

• Uz panākumiem, iespējām un nodrošinājumu orientētas 
vērtības: orientācija uz biznesu;

• Fatālistiska, pasīva politiskā nostāja, orientācija uz 
sabiedrisko viedokli.



1.3. Gados jaunu pieaugušo subjektīvie  
priekšstati: jaunās orientācijas, 2010. gads 

„Kā jūtas jauni cilvēki?“ - pētījums 25-35 gadus vecu jauniešu vidū:

Modernizācijas spiediens?
Spiediens nenāk no ārpuses, tā ir 

„drīzāk personīgā prasība,

ka es to lietu izdaru labi“

Spiediena
sindromi

Laika trūkums
M = 3,05

69 %

Psiholoģiskais 
spiediens
M = 3,49

54 %

Stress darbā
M = 4,14

27 %

Pienākumu 
robežu izzušana

M = 3,90
30 %

Bailes no 
nākotnes

M = 4,48
14 %



Jauna tendence: identificēšanās ar darbu un 
pašrealizācija

• 90% piekrīt, ka viņi jūtas cieši saistīti ar savu darbu, ka tas 
viņiem sagādā gandarījumu un ka viņi augstu vērtē 
pašnoteikšanos savā darbā;

• Izteikta vēlme izdarīt darbu labi; darba kvalitāte ir noteicošā;

• Identificēšanās ar darbu ir atkarīga no apmierinātības, saņemtās 
atzinības, laba klimata darba vietā; 

• Darbs kā pašrealizācijas iespēja: Darbs ir svarīgāks nekā brīvā 
laika pavadīšana;

• Izskaistināta realitātes uztvere, piem., ticība taisnīgai pasaulei;

• Orientācija uz sevi un orientācija uz grupu.



2. Gados jaunu pieaugušo attieksme pret 
mācīšanos 

• Nepieciešamība pašam izvēlēties un līdzveidot mācīšanās nosacījumus;
• Mācīšanās ir vērsta uz subjektu: mācīšanās ir pamatota un intencionāla, 

mācīšanās motivāciju rosina aktuālas vai anticipētas rīcības problēmas;
• Mācīšanās jēdziena paplašināšana: neformālā un incidentālā mācīšanās 

(Faulstich 2013: 12);
• Mācīšanās kā darbības atdalīšana no mācīšanās kā darbību pavadoša 

procesa (Rubinšteins);
• Mācīšanās kā vērošana un iekšēja darbības izdzīvošana: jauno mēdiju 

lielā nozīme;
• Ekspansīvās un defensīvās mācīšanās atšķiršana;
• Fundamentālā un relatīvā mācīšanās: Pārorientēšanās un orientēšanās;
• Kooperatīvā un participatīvā mācīšanās kā piemērotas mācīšanās 

formas.



3.  Ieteikumi pieaugušo izglītībai

• „Galvenais pieaugušo izglītības uzdevums ir rosināt un 
atbalstīt mācīšanās procesus”. Sabalansēt mācību 
piedāvājumu ar mācīšanās interesēm (Faulstich 2010: 18, 
27);

• Pārvarēt pretrunas starp izglītību un mācīšanos;

• Sniegt orientēšanās iespējas;

• Mācīšanās kā perspektīvu un iespēju izzināšana; 

• Mācīšanās mūža garumā (mūžmācīšanās) un attīstība 
mūža garumā (mūžattīstība).



4. Mācīšanās kontekstā: “Reģioni, kas mācās”

• Sākuma punkts: Sekmēt tīkla izveidi izglītības sektorā komunālā līmenī;

• Vācijas  Izglītības un pētniecības ministrijas programma “Reģioni, kas mācās –
atbalsts tīkla izveidei” ar projektiem 76 Vācijas reģionos (darbojas kopš 2000. gada)

• Konceptu un projektu izvēle -> plānošanas posms ar vajadzību analīzi (1 gads) 

-> realizācija (4 gadi)-> evaluācija un pārnese uz citām situācijām;

• Mērķis – ar mūžmācīšanās palīdzību atrast precīzus risinājumus problēmām 

reģionā un darba tirgū;

• Visu nozīmīgāko reģiona spēlētāju iesaistīšana un savienošana vienotā tīklā;

• »regional governance« kā kompromisu rašanas un iesaistīšanas kultūra.

• Piemēri no programmas “Patīkamā daudzveidība – 60 vietas integrācijai” 

(Tībingenes pētnieku grupas evaluācijas pieredze).


